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 نجاة عبدالرحمن اليازجي

  كلية التربية بالطائف- األدبيةاألقسام 
  المملكة العربية السعودية–الطائف 

 :الملخص 
ة، يقوم هذا البحث على دراسة تقابلية بين الجموع فـي اللغـة العربيـ             

غتـين  ؛ ألن كًال من الل    زية، وهي دراسة تقابلية   والجموع في اللغة اإلنجلي   
 .ال تعود إلى أصل واحد مشترك

توضيح سعة وشمول اللغة العربية في ظـاهرة        : والهدف من الدراسة  
فـي اللغـة اإلنجليزيـة      " الجمـوع "الجموع ، مقابلة بـ   "من ظواهر اللغة    

 . الموجزة في نفس الظاهرة اللغويةالمختصرة

) الجمـوع (أن اللغة العربية في ظـاهرة        :ث  وكان من أهم نتائج البح    
المـراد  تمثل نظام متكامل ُيعبر فيه عن المطلوب بصيغ مناسبة ، توضـح             

، مقابلة بالجموع في اللغة اإلنجليزية التي تفي        من الخطاب بدقة متناهية   
 باحتياجات المتكلمين بها في نظام مختصر جدًا من خـالل هـذه الظـاهرة              

 ).الجموع(

الباحثة في هذا البحث على ما توافر لـديها مـن مـصادر             وقد اعتمدت   
 .ر تكاد تكون قليلة في هذا الجانبومراجع أثناء إعداد  البحث وهي مصاد

 :المقدمة 
منه نستمد الهدايـة و بـه نـستعين، والـصالة           . الحمد هللا رب العالمين   

 وعلى آلـه وصـحبه      والسالم على سيد الخلق وصفوتهم محمد بن عبد اهللا        
 .وبعد ... أجمعين
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  ٢٣٠

أصـوات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن            : ( )١( كما قال ابن جنـي     –فاللغة  
ولم يعرف في البشر أمة لـيس       ، وهي مزية ُعرف بها اإلنسان      ، )أغراضهم  

 .لها لسان تعبر به عن حاجاتها 

 لغة القرآن الكريم التي تكفل خالق هـذا الكـون بحفظهـا         –واللغة العربية   
$  : تعالىقال ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m:  )لغة حية ال تموت – )٢. 

ولها مميزاتها التي ال توجد في أي لغة أخرى؛  فهي لغة القرآن الـذي               
، وألنهـا تملـك مـن فـصاحة الكلـم         ، هو معجزة الرسالة ومطلع الهدايـة       

تبهـا  وحكمة األساليب وغزارة المادة ما يجعـل خطيبهـا أو شـاعرها أو كا    
المجلى في حلية البيان؛ فهي لسان بلغ في اإلبداع أقصى ما يمكن أن تبلغـه   

 .لغات بني اإلنسان

ر ألفاظها  وللغة العربية فضل من جهة اعتدال كلماتها ؛ فإنا نجد أكث          
وأقل من الثالثي ما وضع على أربعـة أحـرف،          ، قد وضع على ثالثة أحرف    

 .وضع على خمسة أحرفوأقل من الرباعي ما 

فليس في كلماتها الجارية فـي      ، ولها فضل من جهة فصاحة مفرداتها       
وللعـارف بحـسن    ، الـسمع االستعمال ما يثـقل على اللسان ، أو ينبـو عنـه            

صياغة الكالم أن يصنع من مفرداتها الوضـاءة قطعـًا أو خطبـًا أو قـصائد                
 . األسماع وتسحر األلبابتسترق وتأسر

حاولـت عقـد مقارنـة      " ة العربية اللغ"ومن منطلق غزارة لغة القرآن      
يسيرة في جانب من جوانب أساليب اللغـة العربيـة فـي التعبيـر؛ أال وهـو                 

 .ابلة بالجمع في اللغة اإلنجليزيةالجمع مق

فهذا البحث يقوم على دراسة تقابلية بين اللغتين العربية واإلنجليزيـة           
لجـة  ، وقد تبـين مـن خـالل معا   وهي الجموعفي ظاهرة من ظواهر اللغة؛  

، األمـر الـذي يتـيح لهـا     ناء العربية بعدد مـن طرائـق الجمـع    الموضوع غ 
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التعبير عن الجموع وفق داللة متباينة تراعـي القلـة والكثـرة والتـذكير              
والتأنيث من غير حاجة إلى لواصق أو لواحق منفصلة، وهذا يعطي العربية            

 ودقـة  القدرة على التعبير عن أدنى ما يراد التعبيـر عنـه فـي إيجـاز وافٍ              
 . متناهية

 وأقول مقابلة وليس مقارنة ؛ ألن اللغة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة             
كًال منهما ال تعود إلى أصل واحد مشترك؛ لذلك تطلق على هذه الدراسة             

 .دراسة تقابلية بين لغتين ليستا من أصل واحد

 :الهدف من الدراسة 
مـن قـدرة    تؤديه  دراسة وتوضيح أنواع الجمع في اللغة العربية ، وما          

، يضع لكل معنى لفظًا يناسبه مقابلة بالجمع فـي  على التعبير بأسلوب دقيق  
 من خالل إيضاح    –، وتوضيح إيجازها بجانب اللغة العربية       نجليزيةاللغة اإل 

 بـإيراد نـص لـبعض أنـواع         -أنواع الجموع في كلتا اللغتين ، والتطبيـق         
 . نفسه باللغة اإلنجليزيةراد النصالجموع في اللغة العربية مقابلة بإي

 :وقد جاءت هذه الدراسة على النحو التالي 
 .تعريف الجمع لغة واصطالحًا .١
 .أحكام خاصة بالجمع .٢
 .أنواع الجموع في اللغة العربية .٣

   .جمع التكسير -
 ).صيغ جموع القلة(جمع القلة  -
   .جمع الجمع -
 ).صيغ جموع الكثرة(جمع الكثرة  -
   .كر السالمجمع المذ -
 .جمع المؤنث السالم -

 .الجموع في اللغة اإلنجليزية .٤
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مقابلة بين الجمع في اللغة العربيـة والجمـع فـي اللغـة اإلنجليزيـة                .٥
 .بإيراد نص باللغتين

 .النتائج العامة .٦
 .وباهللا التوفيق

  : )٣(الجمع
 :الجموع في اللغة العربية

م بمعنـى   اسـ : ضـم بعـضه إلـى بعـض أو        :  مصدر جمـع المتفـرق     :)٤(لغة
 .الجماعة

 –عـالمون   : نحـو ،  اسم ناب عن ثالثة فأكثر، بزيادة في آخره        :اصطالحًا 
 .)المفرد: يقابله( أسد –رجال : عالمات؛ أو تغيير في بنائه، نحو

 –) سـيبويه ( الجميع   – الجماع   – االسم الجمع    – المجموع   :تسميات أخرى 
 . الجمع النحوي– الجماعة – الجمع الحقيقي –المكثر 

، جمـع    مخلـصات  ،مخلـصون : ، نحو )مذكر ومؤنث ( الجمع السالم    :أنواعه
يعتبـره  عنـد مـن     (، اسم الجمـع      جبال ،، نحو أعناق  )قلة وكثرة (التكسير  

عنـد مـن   (اسم الجنس الجمعي  .إبل، قوم: ، نحو)نوعًا مستقًال عن التكسير   
 .تمر، عرب: نحو) يعتبره نوعًا مستقًال عن التكسير

 :)٥(لعلماءمسميات الجمع عند ا
 .على الجمع" الجمع"يطلق اللغويون تسمية  ) أ 
 .الجمع عالمة من عالمات االسم )ب
سـم الجـنس    ا"ما دل علـى الجـنس صـالحًا للقليـل والكثيـر يـسمى                )ج

 . لبن، عسلماء،: نحو، "اإلفرادي
 ، دراسـة  ، دارس، دارسـون   ،رجـل، رجـال   : عـًا، نحـو    جعل االسـم جم    - 

 .دارسات
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 : أحكام خاصة
، يسري على همزته من األحكام ما سرى عليها عند تثنيته         : ع الممدود جم -

 . عذراء، عذراوات–، بناؤون بناء: مذكرًا أو مؤنثًا، نحو
ُحْبلى : ويطبق على ألفه ما يطبق عليها عند التثنية، نح        : جمع المقصور  -

: تبقى الفتحة بعـد حـذفها مـع المـذكر، نحـو           ؛ وتحذف ألفه و   حبليات
 .مصطفى، مصطفون

قـاض،  : نحـو تحذف ياؤه فـي جمـع المـذكر الـسالم        : مع المنقوص ج -
قاضـيات،  : ت ياؤه في جمـع المؤنـث الـسالم نحـو          ، قاضين وتثب  قاضون
 .، هادياتداعيات

$ : ، نحو من معاني الواو العاطفة - tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ )٦( 
 .منتهى الجموع -

 أنواع الجموع
 :)٧(جمع التكسير
هو اسم دال على أكثر من اثنين بتغيير لصيغة مفرده،          : سيرجمع التك 

 . أو تقديرًا كفلك للمفرد والجمع–لفظا كرجل ورجال 

كـصنو  "، وإن صورة المفرد تتغير في جمع التكسير إمـا بزيـادة             هذا
 ".تخمكتخمة و "أو نقص ". وصنوان

 ".كأسد وأسد"أو بتبديل شكل 
 ".كرجل"أو بزيادة وتبديل شكل 

 ".كرسل" وتبديل شكل أو بنقص
للَبرَّاق من  " (صوِدَال"،  "كُفْل: "، والتغيير التقديري نحو     أو بهن كغلمان  

، فهـذه   )للواحـد والجمـع مـن اإلبـل       " (انوِهَجـ "،  )الدروع واحدا وجمعـاً   
األلفاظ جاءت على صيغة واحدة للمفرد والجمع، فيقدر فـي الجمـع زوال             

  مفــردًا" فُفْلــك"مع، حركــات المفــرد وإبــدالها بحركــات تــشعر بــالج
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تكسير إمـا جمـع قلـة وإمـا جمـع            وجمع ال  )٨("َبَدن"وجمعًا كـ   " كقفل"
 .كثرة

 :جمع الجمع
قد يجمع الجمع فيسمى جمع الجمع، ويكون ذلك بأن يقـدر           ) صرف(

أوزان ؛ والغرض من ذلك في      ردًا فيجمع على ما تقتضيه األصول     الجمع مف 
 .جمع السالمة فيها ولذلك قل ؛جمع القلة أن يحصل التكثير

والغرض من جمـع أوزان جمـوع الكثـرة معاملتهـا معاملـة المفـرد ،              
 .ولذلك كثر فيه جموع السالمة ، رعاية لسالمة اآلحاد 

) أناعيم(و). كلب(جمع  ) أكلب(جمع  ) أكالب: (مثال جمع التكسير  ف
 ).نعم(جمع ) أنعام(جمع 

جمـع  ) وجمالـة ) (جمالـة (جمـع   ) جمـاالت (ومثال جمـع التـصحيح      
 ).بيت(جمع ) بيوت(جمع ) بيوتات(و). جمال(

 :)٩(جمع القلة
، ) ١٠ -٣مـن   (جمع القلة نوع من جمع التكسير موضوع للعدد القليـل           

جمـع  ( كأحمرة   َأْفُعل كأنفس، وَأْفَعال كأحمال، و َأْفِعَلة     : وله أربعة أبنية  
 .ان جمع التكسير كلها لجمع الكثرة، وباقي أوزوِفْعَلة كصبية، )حمار

) أْعَنـاق (و) أرجـل (وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة كـ        
وهـو  ) جمع ُصـَرد  )(ِصْرَدان(و  ) ُقُلوب(و) ِرَجال(، وقد يعكس كـ   )أْفِئَدة(و

 .وق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسودطائر ف

،  لقلـة للكثير،  وإن كانت على وزن من أوزان جمع ا         ) أرجل(فتستعمل  
 . للقليل، وإن كانت على وزن كثرة، تستعملرجال: كوكذل

السالم خاصـين بالقلـة وال      وليس جمع المذكر السالم وجمع المؤنث       
 .بل هما لمطلق الجمع، بالكثرة
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 : صيغ جموع القلة
 .هو جمع لنوعين : َأْفُعل . ١

 :كلب و َأْكُلب، بخالف نحو: اسمًا صحيح العين نحو) َفْعل: (أحدهما
 . َبْيت، فإنه معتل العين:ضخم، فإنه صفة، وبخالف نحو

  ∗)َعَناق(، كـاالسم الرباعي المؤنث الذي قبل آخره مدة :  الثاني
 .وَأْعُنق، وِذَراع وَأْذُرع، وُعَقاب وَأْعُقب، وَيِمين وَأْيُمن

َثْوب وَأْثَواب، : نحو) أفعل( وهو السم ثالثي ال يستحق –) َأْفَعال( .٢
ال، ونمر وَأْنَمار، وعضد وَأْعَضاد، َجَمل وأْجم: َوْسيف وَأْسَياف، ونحو

وَحَمل وَأْحَمال، وِعَنب وَأْعَناب، وإبل و آَبال، وُقُفل وأََْقفال، وُعُنق 
 .وَأْعَناق

، َطَعام: ، نحو السم مذكر رباعي بمدة قبل اآلخر وهو–) َأْفِعَلة( . ٣
 ، وَعُمود وفيهاو َرِغيف) غربان(و ) ُحُمر(، وغراب، وسمع فيها وِحَمار

’ :في قوله تعالى" َعَمد" Îû 7‰uΗ xå ¥ο yŠ £‰yϑ•Β )َفعال(والتزم في . )١٠ (

كَبَتات : ، فاألولبالكسر، مضعفي الالم أو معتليها) ِفعال(، وبالفتح
 ).فال جمع لهذه األنواع غير َأْفِعَلة. (كَقَباء وِإَناء: وِزَمام، والثاني

ولد وفتى، : في نحوبكسر أوله وسكون ثانيه، وهو محفوظ ) ِفْعَلة( .٤
 غالم وفيها : ، ونحووثور، ونحو غزال" شيوخ"شيخ وفيها : ونحو

 . )١١(صبي: ، ونحو"غلمان"

 :)١٢( جمع الكثرة
 كل وزن منها يكون ألوزان معينة من. لجمع الكثرة ثالثة وعشرون وزنًا

 :وسنذكر األمثلة بإيجاز. المفردات

                                                 
 ".عنق "  ينظر اللسان –الحرَّة ، أو األنثى من المعز :   الِعَناق ∗
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مقابـل َفْعـالء، كـأْحَمر      ) َعـل َأْف(أحـدهما   : وهو جمع لـشيئين   ) ُفْعل( . ١
 .، كحمراء وحمرمقابلة َأْفَعل) َفْعالء: (والثاني .وُحْمٌر

، كـَصُبور وُصـُبر،     بمعنـى فعـل   ) َفُعـول (، في جمع     بضمتين –) ُفُعل( .٢ 
ـ    قـذال وُقـُذل،   : ، وفي نحو  وغفور وُغُفر  حمـار  : ن، ونحـو  وَأَتـان وُأُت

قضيب : ، ونحو اع وُكُرع ُقراد وُقُرد وُكرَ  : وذرع، ونحو وُحُمر، وذراع   
ـ    عمود وعمد : وقضب، وكثيب وكثب ونحو    ونحـو   ،ص، و َقُلوص وُقُل

 .روُسُر َسِرير
، ف كقربـة وُقـَرب، وُغْرَفـة وُغـرَ        – بضم أوله وفتح ثانيـه       –) ُفَعل( . ٣

 .، وُحجَّة وُحَجج وُمدَّة وُمَددومدية ومدي
ْعَلـة كحجـة    ، وهو جمـع السـم علـى فِ        بكسر أوله وفتح ثانيه   ) ِفَعل( .٤

 .ى، وِفْرَية وِفَر، وكسرة وِكَسروِحَجج
، معتـل الـالم   ) فاعـل (وهو مطرد في وصف لعاقـل علـى وزن          ) ُفَعَلة( .٥

 .، وغاز وُغزاة، وقاض وُقَضاةورماةكرام 
 ، لمـذكر عاقـل صـحيح        وهو شائع في وصف على وزن َفاِعل      ) َفَعَلة( . ٦

 ، وبـارّ  وسـافر وسـفرة   ،  ، نحو كامل وَكَمَلـة، وسـاحر وَسـَحَرة        الالم
 .وبررة

وكمـريض  . ، وأسير وأسرى، وقتيل وقتلـى     كجريح وَجْرَحى ) َفْعَلى( .٧
، وهالك وهلكـى، وميـت ومـوتى، وأحمـق          ، وكَزمن و َزْمَني   ومرضى
 .وسكران وسكرى. وحمقى

 .قُُْرط وِقَرَطة، وُدّب و ِدَبَية: نحو) ُفْعل(وهو كثير في )ِفَعَلة( .٨
 . وصائم وصومُضرَّبكضارب و) ُفعَّل(  .٩
 .، وقارئ وقراءصوام، وقائم وقوامكصائم و) ُفعَّال( .١٠
 .كرجال وعظام) ِفَعال( .١١
 . كُقُرود–) ُفُعول( .١٢
 . كِصْبَيان–) نِفْعَال( .١٣
 .  كُقضَبان–) ُفْعَالن( .١٤
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 . كُكَرَماء-) ُفَعَالء( .١٥
 . كأصدقاء–) َأْفِعَالء( .١٦
 .  م كقواص–) َفَواِعل( .١٧
 .    كضرائب–) َفَعاِئل( .١٨
 .  كَصَحاَرى–) َفَعاَلى( .١٩
 .        كَصَحاِري–) َفَعاِلي( .٢٠
 .       كَكَراِسّي–) َفَعاِلّي( .٢١
 .ر كَجَعِف–) ُفَعاِلل( .٢٢
 وتـسمى األنـواع الـسبعة       )١٣(كأفاضل ومـساجد وجـواهر    . شبه فعالل  .٢٣

 .األخيرة صيغ منتهى الجمع

 :)١٤( السالمجمع المذكر
أو يـاء  جمع المذكر السالم هو ما جمع بواو ونون فـي حـال الرفـع،        

 : ن التغييـر كقـولهم    ، وسلم فيه المفـرد مـ      ونون في حالي النصب والجر    
 ).صائمون(و) مسلمون(

ويشترط في كل ما يجمع هـذا الجمـع         . ويصدق على القليل والكثير   
 : شروطخمسة

، مع ما كـان مـن األسـماء غيـر علـم           الجيكون علمًا فال يجمع هذا       أن   .١
 ).زينب(أو علمًا لمؤنث كـ) رجل(كـ

 .طلحة وعالمة: الخلو من تاء التأنيث، فال يجمع نحو .٢
 . الخلو من التركيب المزجي أو اإلسنادي.٣
 .زينب وحائض: أن يكون لمذكر، فال يجمع نحو .٤
صـفة  ) سـابق (علمـا لكلـب و    ) واشـق : ( أن يكون لعاقل، فال يجمع نحو      .٥

 .لفرس
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  ٢٣٨

، ركب تركيبًا إسناديًا وال مزجياً    إما علمًا غير م   : ثم يشترط أن يكون   
وإما صفة تقبل   ) معدي كرب (و  ) برق نحوه : ( سالمًا نحو  فال يجمع جمعاً  

قائم ومـذنب وأفـضل، فـال يجمـع جمعـًا      : التاء أو تدل على التفضيل نحو 
 ).جريح وصبور وسكران وأحمر: (نحوسالمًا 

 مـا ألحـق بـه       عض النحويين في جمع المذكر السالم وكـل       ويجيز ب 
ه ويعربـه   ، وهو أن يجعل الياء والنون الزمتـين فيـ         وجها آخر من اإلعراب   

 :)١٥(، واحتجوا لذلك بقول الشاعربحركات ظاهرة على النون
 َال َيَزاُلوَن َضاِرِبيَن الِقَباِب  ُربَّ َحيِّ َعَرْنَدٍس ِذي َطالٍل 

 :)١٦(وقول اآلخر
 .َوَقْد َجاَوْزُت َحدَّ اَألْرَبِعيِن   َماَذا َيبَتِغي الُشعراء مِّني و

ومـع ذلـك    : حويين أبى أن يجعل ذلك قياسيًا، أقـول       وغير هؤالء الن  
 .حويون هو الذي بقي في لغة العوامفإن هذا الوجه الذي يضعفه الن

 .)١٧(، بل يقتصر فيه على السماعوالصحيح أنه ال يطرد

  :مذكر السالم الملحق بجمع ال
 :كر السالم في إعرابه أربعة أنواعيلحق بجمع المذ

 .أولو وَعالُمون وعشرون وبابه: أسماء جموع معينة، وهي .١
 .َحرُّون وأرضون وسنون وباب سنينَبُنون و: جموع تكسير وهي .٢

مطرد في كل ثالثي حذفت المه وعـوض عنهـا تـاء التأنيـث              : وباب سنين 
 .وِعَزة وِعِزين، وُثَبة وُثَبيِن،  وعِضِينِعَضة: كسر، نحوولم ي

ويجوز في سنين وبابه طريقة أخرى من اإلعراب وهي أن يكون بالياء            
، تمامـاً ) سـكين (، كمـا يـصنع بكلمـة        دائمًا ويعرب بالحركات على النون    

 :)١٨(وعليه قول الشاعر
 َنَنا ُمْرَدا َلِعْبَن ِبَنا شيبًا وشيَّْب  َدَعاِنَي ِمْن َنْجٍد َفِإَن ِسَنيُنه
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ألن أهًال ووابًال   ، جموع تصحيح لم تستوف الشروط، كأهلون و وابلون       . ٣
 .، وألن وابال لغير عاقلينال صفتليسا علمين و

. علمـين ) َعِليُّـون وزيـدون  ( ماسمي به من هذا الجمع وما ألحق به كـ        . ٤
ـ (ويجوز في هذا النوع أن يجـري مجـرى           ، فـي لـزوم الـواو     ) ونَعَرُب

 : )١٩(ب بالحركات على النون منونة كقولهواإلعرا
 ِبالَماِطُروِن واْعَتَرْتِني الُهُموُم   طاَل َلْيلِي َوِبتُّ َكالّمْجُنوِن 

 .)٢٠(ويجوز فيه وجه رابع وهو أن تلزمه الواو وفتح النون 

 :كيفية جمع االسم جمع مذكر سالم
القاضــون : ع يــاء المنقــوص وكــسرتها فتقــوليحــذف لهــذا الجمــ

الموسـون، وفـي    : وتحذف ألف المقصور دون فتحتهـا، فتقـول       . داعونوال
 ãΝ:التنزيل çFΡ r& uρ tβ öθ n= ôã F{ $#  )٢١(   Ν åκ ¨Ξ Î) uρ $ tΡ y‰Ζ Ïã z Ïϑ s9 t ÷ x sÜ óÁ ßϑ ø9 $#  )٢٢( 

وضـاءون  : ويعطى الممدود حكمه في التثنية فتقول فـي جمـع وضـاء      
جـوز الوجهـان    حمراوون بالواو، وي  : ، وفي حمراء علما لمذكر    صحيحبالت

 . علمين لمذكرين–نحو علباء وكساء إثبات الهمزة، وقلبها واوًا في 

 :جمع المؤنث السالم
 .الم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتينجمع المؤنث الس

 :إعراب جمع المؤنث السالم
يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة عوضًا عـن الفتحـة، فـإن كـان              

أن ينـصب بالكـسرة، أو أن ينـصب         : مفرده محذوف الالم جاز فيه وجهـان      
 .سمعت ُلَغاَتُهْم: بالفتحة كقولك

 :الملحق بجمع المؤنث السالم
 :حمل على هذا الجمع شيئان
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 β : نحو)٢٣(أوالت .١ Î) uρ £ ä. ÏM≈ s9 'ρ é& 9≅ ÷Η xq  )٢٤(. 
وهي قريـة   (رأيت عرفاٍت، وسكنت أذِرَعاٍت     : وما سمي به من ذلك، نحو     . ٢

 على ما كان عليه قبـل التـسمية بـه،  فينـصبه              ، فبعضهم يعربه  )بالشام
، وبعـضهم   ضهم يترك تنوينـه مـع نـصبه بالكـسرة         وبع. بالكسرة منونا 

صبه بالفتحة ويجره أيضًا بالفتحـة، دون       يعربه إعراب ما ال ينصرف فين     
 :)٢٥(، ورووا باألوجه الثالثة قول امرئ القيستنوين

 ، أْدَنى َداِرَها َنَظٌر َعاِليَيْثِرَب ِب  َعاٍت َوَأْهُلَهاَتَنوَّرُتها مْن َأذِر

Plural Forms of Nouns  
 : أنواع متعددة من الجموع كالتاليلدينا في اللغة اإلنجليزية

 )Count Nouns (األسماء المعدودة. ١
 لنهايـة   )S(، ومن ثم جمعهـا بإضـافة        إلمكان عدها وهي األسماء التي با   

 إن وجـد أو  )one book(رد مثل االسم المفرد، وحذف الرقم الدال على المف
 . الدال على الواحد قبل االسم )a( حرف 

 المعنى
Meaning 

 جمع 
Plural 

 مفرد 
Singular 

 )s+ noun(    )a + Noun(    أسماء-اسم  
 a+  االسم  s+ االسم 

  Two birds a bird  طائران–طائر 
 Three streets a street ثالثة شوارع
 Four dishes a dish أربعة صحون
 Five knives a knife خمس سكاكين
 Six matches  a match ستة كباريت
 Seven tomatoes One tomato سبع طماطم
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  S ) ( S less count Nounsجمع األسماء المعدودة بدون  -

، ويعتبـر مـن األسـماء       نوع من األسماء يكون جمعـه كمفـرده       وهذا ال 
 وكـذلك  ) spelling(ن ناحيـة التهجئـة      المعدودة أي ليس هناك اختالف م     

 . الجمع)S(ال نضيف 
 المعنى

Meaning 
 جمع

Plural 
 مفرد

Singular 
 Two deer One deer غزالين

 Three fish One fish ثالث سمكات
 Four sheep One sheep أربعة خرفان
 Five offspring One offspring خمس سالالت
 Six species One species ست فصائل

   Non – Count Nounsاألسماء غير المعدودة . ٢
وتسمى بهذا االسم ألننا ال نستطيع عدها حـين جمعهـا ؛ ألنهـا تعتبـر                

م الجـنس الجمعـي فـي اللغـة         مفردًا وجمعًا في آن واحد، وهو يقابـل اسـ         
 .العربية

 المعنى
Meaning 

 جمع
Plural 

 مفرد
Singular 

 Water Water  مياه–ماء 
  sugar sugar سكر
 Coffee Coffee قهوة
 Oil Oil زيت
 Air Air هواء
 Rice Rice رز

 liquid liguid  سوائل–سائل 
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 : الحظ أنه 
 .مع المفرد  ) a( ال يوجد : أوًال 
 .ال يوجد رقم مع الجمع : ثانيًا 
 . الجمع في حالة الجمع  )S( ال يوجد : ثالثًا 
 . نفسهاصيغة المفرد هي صيغة الجمع: رابعًا 

 Irregular Plural:  أشكال الجموع الشاذة . ٣
 وبتهجئة مختلفة   )S( وهي األسماء التي تجمع بدون 

   )different spelling(     
  المعنى 
Meaning 

  جمع 
Plural 

  مفرد 
Singular 

 Men Man  رجال–رجل 
 women woman  نساء–امرأة 
 feet  foot  أقدام-قدم 
  mice mouse  فئران-فأر 
 teeth tooth  أسنان–سن 

 :جموع منقولة من لغات أخرى . ٤
 المعنى 
Meaning 

  جمع 
Plural 

  مفرد 
Singular 

 bacteria I bacterium  2 بكتريا
 cacti I cactus 2  أشجار الصبار–شجرة الصبار 
 crises I crisis 2  أزمات–أزمة 
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  :نص باللغة العربية
لم على المعلمين والطالب، ثـم ذهـب إلـى منزلـه            ، فأقبل يس  نجح علي 

كان له صديقان عزيزان أيـضًا      ، و ي انتظاره إخوانه وأخواله وأبويه    ليجد ف 
 .حضرا

، ثم الصديقان ،   ثم إحدى األخوات   ، وتكلم أحد اإلخوان،     ت العائلة اجتمع
، الـدان وقـدما هديـة النجـاح إلـى علـي      وباركوا له نجاحه،  ثم أقبـل الو       

، وصور جميلـة    َة زهور منها الحمروات والخضروات    عن باق وكانت عبارة   
 .دينة وابتسم الجميع بفرحة النجاحلمساجد الم

 :نص باللغة اإلنجليزية 
Ali shook hands with his class mates and his instructors after he 

had passed the examination. 

Then, he went home and found his brothers ,uncles and parents 
waiting for him. Two of his friends came too . His family was assembled 
at his home. One of his brothers congratulated him. Then, one of his 
sisters and tow friends did too. 

Later, his parents gave him a red and green bouquet and some 
beautiful pictures of old Mosques in Al- Madina as presents. Every 
body smiled happily for the success. 

   :أهم نتائج مقابلة الجمع في اللغة العربية بالجمع في اللغة اإلنجليزية
نجد أن أهم الفروق وأبرزها بين اللغتين أن الجمع في العربية نظام 

جدًا مع العدد والكمية اد بصيغ متناسبة متكامل، يعبر فيه عن المر
 .كما سبق وذكرناها؛ لذلك حوى أنواعًا عديدة من الجموع والجنس

،  وهذا ال يوجد في اإلنجليزية القاصرة فقط لكل لفظ ما يتالءم معه
 .على ثالثة أنواع من الجموع
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فاللغة العربية لها قدرة فائقة من خالل نظام الجموع على التفريق 
إلخ، ...لف األنواع في الجموع من األسماء المذكرة والمؤنثة بين مخت

إلى ... فهناك نظام للجمع في المؤنث والمذكر والجمع قلة وكثرة 
 .آخره كما ذكر آنفًا

 وال بين أما اإلنجليزية فال تفريق من حيث الجنس بين مؤنث ومذكر
 .وال عاقل وغير عاقل، مثنى وجمع من حيث العدد

 : لة بينهما نخلص إلى اآلتي وعليه فبالمقاب
 اللغة اإلنجليزية اللغة العربية
 ال يوجد هناك جمع مؤنث
 ال يوجد هناك جمع مذكر
 ال يوجد هناك جمع قلة
 ال يوجد هناك جمع كثرة

في نهاية الجملة ) S(في اللغة اإلنجليزية فقط جمع الكلمة بزيادة 
 . الحال في العربيةر تفصيل كما هووكما وضحنا آنفًا من أنواع بغي

) Non- countnouns(أيضًا في اللغة اإلنجليزية األسماء غير المعدودة 

 .م الجنس الجمعي في اللغة العربيةمقابلة باس

 :النتائج العامة للدراسة
 : يتضح لنا مما سبق ذكره اآلتي

لعل أبرز الفروق بين اللغتين أن الجمع في اللغة اإلنجليزية ال تحديد  .١
، أو العدد بين ق على أساس الجنس بين مذكر ومؤنثفريفيه وال ت

 . وال عاقل أو غير عاقل، جمعمفرد ومثنى و
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ومن أبرز ما يميز العربية عن غيرها في مجال تحديد الشخصيات داخل  .٢
لفة فيصورها بدقة متناهية الخطاب من خالل أنواع الجموع المخت

 .للغاية
قط من باب اإلطناب وإنما العربية غنية بأنواع الجموع،  وليس ذلك ف .٣

، بعكس اللغة  المراد للمخاطبلكل نوع أهميته في الخطاب وفي توضح
، فهي ال تحتوي إال على  في هذا المجالاإلنجليزية فهي لغة مختصرة
 .ثالثة أنواع كما ذكرنا آنفًا

وهناك الكثير لو تتبعنا هذه اللغة في تقابل مع غيرها من اللغات ،  
عجائب، وصدق حافظ إبراهيم حين وصف اللغة العربية فهي بحر يزخر بال

 :على لسانهابقوله 
 تيافهل سألوا الغواص عن صدف  أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
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 :الهوامش 
١K ١אL٣٣K 
٢K אF٩KE 
٣K Wאאא١אL٤١٦K 
٤K אאK 
٥K אאK 
٦K F١٩KE 
٧K א٤L٢٢٢K 
٨K ٢אL٢٩٨K 
٩K א٤L٢٢٢אאא،١٣٢K 

١٠K אF٩KE 
١١K ٢אL٢٩٩ J٣٠٣K 
١٢K א٤L٢٣٣K 
١٣K ٢אL٣٠٣ J٣٠٧K 
١٤K א١L٨٥K 
١٥K א١L٩٥K 
١٦K אא١L٩٥K 
١٧K א١L٩٦K 
١٨K א١L٩٣K 
١٩K א١L٥٣K 
٢٠K ١אL٢٣ J٣٦K 
٢١K אF١٣٩KE 
٢٢K F٤٧E 
٢٣K ٢אL٢٩٢،٢٩٣K 
٢٤K אF٦KE 
٢٥K א١L١٠٤ 
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  :المراجع
، عبـد الـرحمن الـسيد   . ، تحقيـق د هيلشـرح التـس  /  مالك، جمال الدين   ابن .١

 هـ١٤١٠القاهرة هجر للطباعة والنشر 
، حـسن هنـداوي  . ة اإلعراب ، تحقيق دسر صناع/ أبو الفتح، عثمان بن جني    .٢

 .هـ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دمشق، دار القلم ، 
 –شرح التصريح علـى التوضـيح ، مطبعـة عيـسى البـابي              / األزهري خالد    .٣

 .القاهرة
 .ة ابن مالكشرح ألفي/ األشموني  .٤
 . حاشية الصبان على شرح األشموني ، بحاشية الشرح/ األشموني .٥
أوضح المـسالك إلـى ألفيـة ابـن         / ، أبو محمد عبد اهللا بن هشام        األنصاري .٦

، ط الـسادسة    حي الدين عبـد الحميـد، دار الفكـر        محمد  م  : ، تحقيق   مالك
 .م١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤

علـي موسـى    . تحقيـق د  ،  شرح ألفية ابن معطـي    / لي بن جمعة    ، ع الموصلي .٧
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الرياض  مكتبة الخريجي ط األولى  الشوملي،

مكتبـة  . )معجم المصطلحات النحويـة   (الخليل  / جورج متر، هاني جورج   . د .٨
 .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ بيروت –لبنان 
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The Hero Plural in Arabic and English  
Najat Abdulrahman Al-Yazji 
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Abstract: 
This treatise depends on the studying of the constructive between the 

plural in both Arabic and English. 

It is a construct studying, because the two languages are not made up 
of one communal orgin. 

The aim of this studying, is to illuminate The capacity and an 
inclusion of the Arabic language phenomenon "plural" against a terse of 
"plural"  in English. 

The results of this research: 
The Arabic Language in "plural phenomenon" represents a complete 

system that can be used to describe the studied suitable form "describes the 
aim of a dialogue in a very clear way" against the    plural" in English." 

In English "plural" is used in a very short way.  

The searcher has depended on the little handy sources to complete this 
treatis.  

  

 


